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A. Algemeen 

Vraag A1 Kunnen wij meer informatie krijgen over de verkeers-, lucht- en 
geluidmodellen? 

Bron Klankbordgroepen Plesmanlaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude 
Spoorbaan, raadsleden van Leiden en Leiderdorp 

Toelichting Er leven veel vragen over de berekeningen op het gebied van 
verkeer, luchtkwaliteit en geluidsoverlast en over hoe de 
berekeningen zich verhouden tot metingen. 

Reactie projectgroep De projectgroep organiseert een aparte informatieavond over de 
onderwerpen verkeer, lucht en geluid. Het doel van de bijeenkomst 
is geïnteresseerden achtergrondinformatie te geven en de 
leesbaarheid / interpretatie van de onderzoeksrapporten te 
verbeteren. Als secundair doel wordt beoogd het vergroten van 
begrip van en daarmee het vertrouwen in de onderzoekscijfers. 
Tijdens de avond wordt er door specialisten algemene informatie 
gegeven over verkeers-, lucht- en geluidsberekeningen, en zal er 
worden ingegaan op de lucht- en geluidscijfers op locaties langs het 
tracé van de Leidse Ring Noord. Voor de tracédelen Willem de 
Zwijgerlaan en Plesmanlaan tezamen staat deze informatieavond 
gepland op maandag 16 november 2015 (datum nog onder 
voorbehoud). 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

N.v.t. 

 

Vraag A2 Kan er worden gehandhaafd op maximum snelheid en op rood 
licht, bijvoorbeeld door middel van flitsers? 

Bron Klankbordgroepen Plesmanlaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude 
Spoorbaan 

Toelichting Een algemene klacht is dat bewoners overlast ervaren van te hard 
rijdende auto’s. Dat is gevaarlijk en geeft extra geluidoverlast. 
Voorgesteld wordt om maatregelen te nemen om de maximum 
snelheid te handhaven en te controleren op rood-lichtovertredingen, 
bijvoorbeeld door middel van flitsers. 

Reactie projectgroep De projectgroep heeft overleg gevoerd met de verkeerspolitie over 
dit onderwerp. De verkeerspolitie heeft aangegeven niet op snelheid 
te handhaven met het doel milieu- of geluidoverlast te beperken. Er 
wordt alleen op snelheid of rood licht gehandhaafd als dat voor de 
veiligheid wenselijk is, met andere woorden: als er op een locatie 
veel ongevallen voorkomen. Op het tracédeel Plesmanlaan van de 
Leidse Ring Noord is dit niet aan de orde. De verkeerspolitie heeft 
het advies gegeven om het wegontwerp en de maximum snelheid 
zo veel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. De projectgroep blijft 
ook in het vervolg van het project in overleg met de verkeerspolitie 



over handhaving en veiligheid. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Wegontwerp en maximum snelheid zo veel mogelijk op elkaar laten 
aansluiten.  
Overleg met de verkeerspolitie over handhaving en veiligheid 
voortzetten. 

 

B. Tracédeel Plesmanlaan 

Vraag B1 Kan er een voetgangersoversteek aan de westzijde over de 
ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Darwinweg / 
Vondellaan aangelegd worden? 

Bron Klankbordgroep Plesmanlaan 

Toelichting Er is een “olifantenpaadje” van de bushaltes naar de Muiderkring en 
naar Naturalis. Kan deze oversteek gefaciliteerd worden? 

Reactie projectgroep De projectgroep heeft hier een eerste verkenning naar gedaan en er 
lijken mogelijkheden te zijn. Zie verder vraag B3. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Zie vraag B3. 

 

Vraag B2 Graag zo veel mogelijk groen in het ontwerp, zoals bomen en 
lager groen/struiken.  

Bron Klankbordgroep Plesmanlaan 

Toelichting De klankbordgroep hecht aan een groene inrichting. 

Reactie projectgroep De plannen zijn nu nog te onduidelijk om groenvoorzieningen in te 
tekenen. In de verdere uitwerking van het ontwerp zal dit zeker aan 
bod komen. Dan zal er ook een advies komen over de te gebruiken 
boomsoorten en ander groen. Wel wordt er nu alvast budget voor 
groenvoorzieningen gereserveerd in de projectbegroting.  

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Budgetreservering voor groenvoorzieningen in de projectbegroting 
opnemen.  

 

Vraag B3 Kan er onderzocht worden of een (ovale) rotonde beter voldoet 
op het dak van de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de 
Darwinweg / Vondellaan?  

Bron Klankbordgroep Plesmanlaan 

Toelichting Vanwege de verkeersveiligheid maakt men zich zorgen over het 
verdwijnen van het fietstunneltje ter hoogte van de Vondellaan. Is 
het mogelijk om het verkeer op het tunneldak zo af te wikkelen dat 
er een veiligere situatie voor de fietsers gecreëerd wordt? 

Reactie projectgroep De projectgroep heeft hier een eerste verkeerskundige verkenning 
naar uitgevoerd. Een rotonde op het tunneldak lijkt volgens dit 
onderzoek een goede optie. Het biedt vooral voordelen voor 
langzaam verkeer zoals fietsers, omdat die overal met voorrang 
kunnen oversteken. Er is nog nader onderzoek nodig, bijvoorbeeld 
of het mogelijk is om de rotonde ruimtelijk goed in te passen. De 
projectgroep zal de stuurgroep voorstellen om de rotonde-oplossing 
verder te onderzoeken. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

De rotonde-oplossing op het dak van de ongelijkvloerse kruising ter 
hoogte van de Darwinweg / Vondellaan verder onderzoeken. 

 

  



 

Vraag B4 Kan de opening in het tunneldak dichtgemaakt worden en kan 
het tunneldak groen worden ingericht?  

Bron Klankbordgroep Plesmanlaan 

Toelichting De gedachte achter deze vraag was dat het dichtmaken van de 
opening in het tunneldak ruimte zou bieden voor een groene 
inrichting op het tunneldak. 

Reactie projectgroep De plannen zijn nu nog te onduidelijk om groenvoorzieningen in te 
tekenen. In de verdere uitwerking van het ontwerp komt dit aan bod. 
Bij het indienen van het Kaderbesluit Leidse Ring Noord hoeft de 
exacte inrichting van het tunneldak nog niet bekend te zijn. Deze 
mate van detaillering hoort thuis in de volgende projectfase. In die 
fase, dus na het Kaderbesluit in aanloop naar het Uitvoeringsbesluit, 
is er nog voldoende tijd om dit nader te onderzoeken en bespreken.  

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

De inrichting van het tunneldak nader onderzoeken in de volgende 
projectfase. 

 

Vraag B5 Kan er meer duidelijkheid gegeven worden over de fietspaden 
aan beide zijden van de Plesmanlaan?  

Bron Klankbordgroep Plesmanlaan 

Toelichting -Onduidelijk is hoe het fietspad aan de noordzijde van de 
Plesmanlaan loopt bij het kruispunt bij de aansluiting met de 
Einsteinweg.  
-Het zou mooi zijn als het fietspad aan de zuidzijde ook in een 
rechte lijn door zou lopen langs de Plesmanlaan. 
-Zijn er plannen om de fietsroute van de Plesmanlaan naar de Joop 
Walenkamptunnel langs het LUMC, over het Piet Paaltjenspad, 
verder te faciliteren? 

Reactie projectgroep -In de eindsituatie loopt het fietspad aan de noordzijde van de 
Plesmanlaan in een rechte lijn door langs de Plesmanlaan. De 
uitvoering hiervan valt binnen het project OBSP (Ontsluiting Bio 
Science Park). Het project RijnlandRoute zorgt voor herstel van de 
fietsroute door de Knoop Leiden West (knooppunt met de A44) 
richting Katwijk. 
-Het is vanwege ruimtegebrek niet mogelijk gebleken om het 
fietspad aan de zuidzijde van de Plesmanlaan door te trekken 
tussen de bedrijven aan de Verbeekstraat en de Plesmanlaan. 
Overigens komt de doorgaande fietsroute richting Katwijk aan de 
noordzijde van de Plesmanlaan te liggen en vervalt de fietsroute 
aan de zuidzijde van de Plesmanlaan tussen de Haagse 
Schouwweg en de A44. Hiermee vervalt ook de noodzaak om het 
fietspad door te trekken langs de bedrijven aan de Verbeekstraat. 
Wel wordt de fietsroute om dit bedrijventerrein heen, naar de 
fietstunnel in de Doctor Lelylaan, verbeterd. 
-Opwaardering van de fietsroute van de Plesmanlaan naar de Joop 
Walenkamptunnel langs het LUMC, over het Piet Paaltjenspad, is 
altijd wenselijk, maar deze ligt op grond en gebruik van het LUMC. 
Binnen het project Leidse Ring Noord is deze fietsroute niet 
noodzakelijk. Er zijn echter veel plannen in ontwikkeling in en 
rondom het stationsgebied en afhankelijk van deze ontwikkelingen 
kan de opwaardering van de route meer of minder noodzakelijk 
worden. De gemeente houdt dit goed in de gaten en onderhoudt 
contact met het LUMC hierover. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

- 
(Bovenstaande punten zijn al belegd binnen de gemeentelijke 
organisatie, ofwel binnen projecten, ofwel binnen het 
uitvoeringsprogramma Fiets.) 



 

Vraag B6 Wel / geen geluidvoorzieningen opnemen langs de 
Plesmanlaan.  

Bron Klankbordgroep Plesmanlaan 

Toelichting Uit het geluidsonderzoek blijkt dat de gemeente vanuit de wet of 
vanuit haar eigen beleid geen geluidvoorzieningen hoeft te treffen 
langs de Plesmanlaan. De projectgroep heeft aan de omwonenden 
gevraagd of zij desondanks geluidvoorzieningen (groene of 
transparante schermen) op prijs zouden stellen. De klankbordgroep 
geeft aan de keuze voor het plaatsen van een geluidscherm aan de 
gemeente over te laten, omdat het voordeel maar beperkt is 
(reduceert alleen geluid voor de laagste etages), en ook nadelen 
heeft (het fietspad wordt sociaal onveiliger). Als er toch een 
geluidscherm komt, dan geen doorzichtig scherm vanwege de 
graffiti-gevoeligheid. Een (groene) geluidswal is op sommige 
plekken langs de Plesmanlaan echter alleen inpasbaar in plaats van 
het huidige groen. 

Reactie projectgroep Op basis van de input van de klankbordgroep heeft de projectgroep 
het plaatsen van een geluidvoorziening langs de Plesmanlaan 
heroverwogen en de projectgroep zal aan de stuurgroep voorstellen 
om langs de Plesmanlaan geen geluidvoorziening aan te brengen. 
Wel zal waar mogelijk de groenstructuur versterkt worden. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Langs de Plesmanlaan geen geluidvoorziening aanbrengen.  
Wel waar mogelijk de groenstructuur versterken en een 
budgetreservering voor groenvoorzieningen in de projectbegroting 
opnemen. 

 

Vraag B7 Kan de ontsluiting van de Pesthuislaan verbeterd worden?  

Bron Klankbordgroep Plesmanlaan 

Toelichting De bewoners van de Pesthuislaan maken zich zorgen over de 
ontsluiting van de Pesthuislaan. Die omvat in de plannen een 
omrijdbeweging. Het gaat echter maar om een zeer kleine groep 
gebruikers. 

Reactie projectgroep De projectgroep is nagegaan of de ontsluiting van de Pesthuislaan 
verbeterd kan worden. De middenberm is daar echter nu te smal 
voor. Als deze verbreed zou worden, dan gaat het ontwerp 
behoorlijk op de schop; alles moet dan opschuiven. Bovendien is 
het verkeerstechnisch geen veilige oplossing. Je moet namelijk 
twee rijstroken, een uitvoegstrook, een voetpad en fietspad 
oversteken. Daardoor is dat niet veilig te realiseren. 
Echter, alle kruispunten op de route van de Leidse Ring Noord, dus 
ook de aansluiting met de Pesthuislaan, worden onderzocht en 
waar mogelijk, verbeterd. Het ontwerpproces bevat meerdere 
optimalisatierondes. Met het verder uitwerken van de ontwerpen in 
de volgende fase van het project worden ook de 
optimalisatiemogelijkheden voor de kruispunten opnieuw bekeken. 
De opmerkingen van de klankbordgroep worden hierin 
meegenomen. Over het algemeen geldt voor alle kruispunten op de 
Leidse Ring Noord dat er binnen de beperkte mogelijkheden 
gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen automobilisten, 
(H)OV en langzaam verkeer. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

De ontwerpen voor dit kruispunt (en de andere kruispunten) in de 
volgende fase van het project verder uitwerken en de 
optimalisatiemogelijkheden opnieuw bekijken. 
De opmerkingen van de klankbordgroep hierin meenemen. 

 



Vraag B8 Kan de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Darwinweg / 
Vondellaan zo verlicht worden dat het niet lijkt alsof je een 
zwart gat inrijdt of dat je verblindt wordt als je de tunnel 
binnengaat? 

Bron Klankbordgroep Plesmanlaan 

Toelichting Suggesties van de klankbordgroep: kattenogen, reflectoren aan de 
tunnelwanden toepassen. 

Reactie projectgroep Het is nu nog te vroeg in het proces om deze mate van detail in de 
plannen te verwerken. Deze mate van detaillering hoort thuis in de 
volgende projectfase. In de verdere uitwerking van het ontwerp 
komt dit zeker aan bod. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Suggestie overnemen en de verlichting in de tunnel nader 
onderzoeken in de volgende fase van het project.  
De opmerkingen van de klankbordgroep hierin meenemen. 

 

 


